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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pembangunan suatu konstruksi, pertama-tama sekali yang dilaksanakan 

dan dikerjakan dilapangan adalah pekerjaan pondasi (struktur bawah) baru 

kemudian melaksanakan pekerjaan struktur atas. Pembangunan suatu pondasi 

sangat besar fungsinya pada suatu konstruksi. Secara umum pondasi didefinisikan 

sebagai bangunan bawah tanah yang meneruskan beban yang berasal dari berat 

bangunan itu sendiri dan beban luar yang bekerja pada bangunan ke tanah yang 

ada disekitarnya. 

Struktur bawah sebagai pondasi juga secara umum dapat dibagi dalam dua 

jenis yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pemilihan jenis pondasi ini 

tergantung kepada jenis struktur atas, apakah termasuk konstruksi beban ringan 

atau beban berat dan juga jenis tanahnya. Untuk konstruksi beban ringan dan 

kondisi lapisan tanah permukaan cukup baik, biasanya jenis pondasi dangkal 

sudah memadai. Tetapi untuk konstruksi beban berat biasanya jenis pondasi dalam 

adalah menjadi pilihan, dan secara umum permasalahan perencanaan pondasi 

dalam lebih rumit dari pondasi dangkal. Selain tergantung pada jenis struktur, 

pemilihan jenis pondasi juga tergantung pada data penyelidikan tanah dimana 

dalam studi kasus ini dipakai data SPT (Standart Penetration Test), dan juga 

tergantung pada biaya konstruksinya.  

Dalam tugas akhir ini penulis akan merencanakan struktur bawah gedung 

Condotel M-SQUARE Malang menggunakan pondasi tiang pancang berdasarkan 

data SPT (Standart Penetration Test). 
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1.2 RUMUSAN MASALAH 

a. Berapakah besar beban ultimit yang diterima oleh pondasi ? 

b. Berapakah daya dukung ijin 1 tiang ? 

c. Berapakah jumlah tiang pancang yang diperlukan agar mampu menahan 

beban ultimit pada setiap titik yang direncanakan ? 

d. Berapakah penurunan tiang pancang kelompok ? 

e. Berapakah dimensi pile cap dan tulangan yang dibutuhkan ? 

f. Berapakah tulangan tiang pancang yang dibutuhkan ? 

1.3 BATASAN MASALAH 

Pada pelaksanaan proyek pembangunan M-SQUARE Condotel Jalan 

Kolonel Sugiono Malang terdapat banyak permasalahan yang dapat ditinjau dan 

dibahas, maka didalam laporan ini sangatlah perlu kiranya diadakan suatu 

pembatasan masalah. Yang bertujuan menghindari kekaburan serta penyimpangan 

dari masalah yang dikemukakan sehingga semua sesuatunya yang dipaparkan 

tidak menyimpang dari tujuan semula. Walaupun demikian, hal ini tidaklah berarti 

akan memperkecil arti dari pokok-pokok masalah yang dibahas disini, melainkan 

hanya karena keterbatasan belaka. Namun dalam penulisan laporan ini 

permasalahan yang ditinjau hanya dibatasi pada : 

a. Perhitungan berdasarkan data SPT. 

b. Tidak menghitung gesekan negatif. 

c. Tidak memperhitungkan biaya. 

d. Titik pondasi yang direncanakan adalah F-2; F-5; H-2; H-5. Dipilih titik – 

titik tersebut karena F-2 dan H-2 merupakan titik dimana beban terbesar 
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terjadi, sementara F-5 dan H-5 merupakan titik dimana beban terkecil 

terjadi. Dan secara keseluruhan beban yang terjadi dapat dianggap sama. 

e. Untuk tiang pancang digunakan beton K-500 dan tulangan Fy = 400 Mpa. 

1.4 TUJUAN 

a. Mengetahui besar beban ultuimit yang diterima oleh pondasi. 

b. Mengetahui daya dukung ijin 1 tiang. 

c. Mengetahui jumlah tiang pancang yang diperlukan agar mampu menahan 

beban ultimit pada setiap titik yang direncanakan. 

d. Mengetahui penurunan tiang pancang kelompok. 

e. Mengetahui dimensi pile cap dan tulangan yang dibutuhkan. 

f. Mengetahui kebutuhan tulangan tiang pancang. 

1.5 MANFAAT 

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai acuan dalam 

merencanakan pondasi tiang pancang berdasarkan data SPT (Standart Penetration 

Test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


